
 
 

REUNIÓ VALIDACIÓ DE CURSOS, abril 2008 
 
Companyes/s, 
 
Avui ens hem reunit amb la comissió de validació de cursos formatius. 
Com ja sabeu, aquesta reunió serveix per donar o no la validació als 
cursos formatius que els agents realitzen amb la documentació requerida. 
Una de les qüestions a destacar de la reunió ha estat els cursos de 
formació a distància. 
La CGPO a decidit no validar els cursos a distància que es realitzen 
a CARPE DIEM i FUFFES d’ara en endavant. Els realitzats amb  
anterioritat al 21/01/08 es consideraran validats. 
Aquestes decisions es faràn extensives a totes les empreses i sindicats 
que no donin les garanties necessàries per impartir formació a distància. 
La “motivació” davant les irregularitats detectades han estat contundents: 
 - Expedir els diplomes abans de finalitzar el curs. 
 - Realitzar cursos de 210 hores en 5 dies. 
 - Cursar fins a 4 cursos alhora de 300 hores cadascú en 5 dies. 

- La impossibilitat de garantir que els alumnes son els que realment 
fan els exàmens. 
Validats no vol dir meritats!. Validar un curs vol dir que reuneix la 
documentació i temari necessari, i meritar és el fet de puntuar el curs que 
ha estat validat en els processos selectius. 
Després de les irregularitats detectades als cursos, el Tribunal no meritarà 
els cursos validats de CARPE DIEM i FUFFES. 
 
A part dels cursos a distància, s’han detectat cursos sindicals amb 
irregularitats que no han obtingut la validació, com son:  
 - Temaris obsolets 
 - Docents sense l’acreditació exigida 
 - Temaris amb poc contingut formatiu 
 - Temaris sense la matèria policial necessària 
 - Temaris d’altres sindicats 
 - etc. 
 
Per això, el CAT demana que us informeu prèviament per que no 
us prenguin el pèl amb aquest tipus de formació. 
 
Catalunya, 16 d’abril de 2008 
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